
Osobnosť a 
odbornosť,  výkon a 
motivácia doučovateľa

Vstupné školenie

o.z. Akadémia mentálnych algoritmov

o.z. Akadémia 
mentálnych 
algoritmov



JA – OSOBNOSŤ 
A ODBORNOSŤ, 
VÝKON 
A MOTIVÁCIA 
DOUČOVATEĽA

TEÓRIA:

• Prepojenie výkonu, znalostí, motivácie 
a výsledku – súvzťažnosti

• Motivácia – vonkajšia, vnútorná, 
zvnútornenie motivácie

• Cvičenie – Intuícia doučovateľ

• Cvičenie – ERB

• Kto som – sebaprezentácia doučovateľa



CVIČENIE

• Kto som – intuícia doučovateľa

MENO VÝROK VÝROK VÝROK SKÓRE spr
ávnosti

Príklad
Príkladovič
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REFLEXIA K 
CVIČENIU

•Čo ste zistili o svojej intuícii?

•Ako sa Vám vymýšľal/prezentoval pravdivý
výrok?

•Ako sa Vám prezentoval nepravdivý výrok?



MOTIVÁCIA

Prepojenie výkonu, znalostí, 
motivácie a výsledku – súvzťažnosti

Znalosti
Vôľa

Podmienky
MOTIVÁCIA Výsledky



DEMOTIVAČNÉ 
FAKTORY

Na každú hodinu prichádzajú študenti

s určitou motiváciou...... Aká bude?



OTÁZKY K 
MOTIVÁCII

• Vieme sa chváliť?

• Vieme pochváliť iných?

• Vieme pristihnúť žiaka pri 
úspechu?

• Viete vytvoriť príležitosť aby sme 
mohli každého pochváliť?

• Dá sa pochváliť naozaj každý?



AKO NA POCHVALU? 
ALEBO ZADANIE?

• Individualizované úlohy,

• Zameranie na výsledok,

• Tvorivosť,

• Samostatnosť a nezávislosť úsudku,

• Kooperácia,

• Postoj k prekážkam,

• Hodnotíme čo alebo koho?



CVIČENIE
• Kto som – sebaprezentácia doučovateľa



REFLEXIA K 
CVIČENIU

• Aké bolo 
pre Vás vyjadrovať/tvoriť pochvalné

vyjadrenia/obrazy?

• Ktoré svoje vlastnosti si ceníte?

• Čo nového ste sa o sebe dozvedeli?

• Čím ste sa inšpirovali?



Modifikácia
cvičenia:
VÝŤAHOVÁ 
REČ

• Čo robíte?

• Pre koho to robíte?

• Aký to má prínos? Benefity/výsledky
Vašej práce?

• Kontext podľa cieľovej skupiny.

• Dĺžka reči.

• Dĺžka prezentácie.

• Použité odborné termíny.

• Cieľ Vašej reči.



REFLEXIA K 
CVIČENIU 
VÝŤAHOVÁ REČ

• Máte skúsenosť/vyžaduje sa od Vás vo Vašej práci takáto 
prezentácia?

• Viete „predať“, vysvetliť to čo robíte?

• Aká „dlhá“ bola pre Vás táto minúta?

• Povedali ste všetko čo ste chceli?

• Viete čo je na Vás jedinečné, špecifické, čo Vás odlišuje od 
ostatných?

• Viete prezentovať svoje znalosti, skúsenosti, zručnosti.

• Prínos – prečo práve ja som ten správny človek?

• Po vypočutí prezentácií kolegov, zmenili by ste niečo?

• Vnímali ste prezentácie kolegov ako reč ako prvý krát 
prezentovaná alebo natrénovaná?



VNÚTORNÁ 
MOTIVÁCIA

Vnútorná motivácia je považovaná za
najzávažnejší moment tvorivej práce. Na prvé
miesto by sa preto malo dostať
sebahodnotenie (pocit vlastnej vnútornej
hodnoty).



VNÚTORNÁ 
MOTIVÁCIA –
ZVNÚTRA 
VON

Vnútorná motivácia znamená, že človek je
motivovaný zvnútra a má túžbu podávať dobré
výkony na pracovisku, pretože výsledky
zodpovedajú ich vlastnému hodnotovému
systému.

• akceptácia,

• zvedavosť,

• česť

• túžba uspieť.



CVIČENIE
• Čo ma motivuje?



KOLESO 
MOTIVÁCIE

Veľké či malé ciele, ich dosahovanie
vedie k tomu, že sa deti cítia
silné. Pomôžte svojim deťom zmeniť
túžby a sny na uskutočniteľné ciele tak,
že ich povzbudíte, aby si vytvorili zoznam
vecí, ktoré by chceli dosiahnuť. Potom si
nacvičte rozdelenie dlhodobejších cieľov
na realistické. Potvrdíte ich
záujmy a pomôžete im naučiť sa
zručnosti, ktoré bude potrebovať na
dosiahnutie svojich cieľov po celý život.



MOTIVÁCIA 
ODMEŇOVANÍM

- hodnotiť takmer každý výkon žiaka,

- hodnotiť čo najrýchlejšie po výkone,

- známkami, slovne, symbolmi, privilégiami, sociálnymi odmenami 
(pozornosť, potlesk...), emocionálnymi odmenami,

STUPŇOVANIE odmeňovania má vplyv na zvyšovanie motivácie,

- ŹIAK vie, začo môže byť odmenený/potrestaný, hodnotenie známkou 
alebo bodové hodnotenie je vhodné doplniť aj slovným hodnotením

VYVAROVAŤ SA – irónie, telesných trestov.

- ÚPRIMNOSŤ HODNOTENIA – prejav dôvery,

- REFLEXIA - ako odmena/trest pôsobia,

Negatívne účinky odmien: - návyk na pochvalu,
- spochybňujúca pochvala - neúprimná pochvala (za slabý výkon....).



ODMEŇOVANIE, KRITIZOVANIE, 
spätná väzba

„Chváliť po kýbloch, kritizovať po 
štipkách “

ZNAMENÁ 1/3 KRITIKY A 2/3 
POCHVALY

Ako to máte vy nastavené?



TIPY NA POCHVALU

• Mám skvelé nápady.

• Viem dodržiavať pravidlá.

• Viem rýchlo čítať.

• Viem vybrané slová po B.

• Učím sa rád nové veci.

• Pomáham pani
doučovateľke/doučovateľovi.

• A čo ešte viem????



POSILŇOVANIE 
EXISTUJÚCEHO 
POŽADOVANÉHO 
SPRÁVANIA

VIETE ČO JE POSILŇOVAČOM SPRÁVANIA 
ŽIAKA?



METÓDA NA 
VYTVORENIE 
NOVÉHO 
SPRÁVANIA -
ZMENA

• BLÍZKOSŤ K DOSIAHNUTIU CIEĽA

• POSTUPNOSŤ

• MODELOVANIE VZOROV

• POKYNY/PREVENCIA

• ODMEŇVANIE - DISKRIMINAČNÝ MODEL



METÓDA NA 
UDRŽANIE 
NOVÉHO 
SPRÁVANIA

• ODMEŇOVANIE

• SUBSTITÚCIA

• FREKVENCIA ODMEŇOVANIA



METÓDY NA 
ZASTAVENIE 
NEVHODNÉHO 
SPRÁVANIA

• NASÝTENOSŤ

• ODSTRÁNENIE ODMENY

• PODPORA ALTERNATÍVNEHO SPRÁVANIA

• NEGATÍVNE POSILNENIE



MOTIVÁCIA 
METODIKOU, 
ORGANIZÁCIOU 
VYUČOVANIA

- používať rôzne metódy,
- striedať činnosti,
- vyhýbať sa stereotypu,
- poznať žiakov a vedieť, čo na nich platí,
- náročnejšie hodiny striedať ľahšími...

A čo ešte?



VONKAJŠIA 
MOTIVÁCIA

Motivácia človeka je stimulovaná vonkajšími 
faktormi, keď vás k vykonaniu nejakej činnosti 
poháňajú vonkajšie vplyvy, ktorými môže byť 
odmena, vyhnutie sa trestu, zárobok, prestíž
alebo podnet od blízkych ľudí.



ČINNOSTI 
PODPORUJÚCE 
MOTIVÁCIU

• PROBLÉMOVÉ VYUČOVANIE

• ANGAŽOVANOSŤ/MOTIVOVANOSŤ UČITEĽA

• SLEDOVANIE PROCESU A POSTUPOV ŽIAKOV

• HODNOTENIE

• POZNANIE ŽIAKOV

• SPOLUPRÁCA S RODINOU

• POVZBUDZOVANIE A PODPORA



CVIČENIE
POCHVALNÝ
ROZHOVOR



BRAINSTORMING

Brainstorming (z angl. brain – mozog, angl. storm –

búrka) je kreatívna metóda riešenia problémov

založená na skupinovom riešení, ktorá má uľahčiť
generovanie kreatívnej stratégie.

Podstatou je 

uvoľniť predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, 

generovať nápady, vzájomne sa inšpirovať 

so snahou uplatniť sa a odstrániť zábrany.



BRAINSTORMING
FÁZY

1.Vymýšľanie nápadov bez kritizovania a ich zapisovanie, generovanie

veľkého množstva nápadov. časť na brainstormingu je

dobrovoľná. V brainstormingu pokračujeme dovtedy, kým sa objavujú

nápady.

2. Prestávka na získavanie informácií o téme, odosobnenie sa od

návrhom (hodiny/dni/mesiace).

3 Vyhodnotenie návrhov a riešení podľa vopred stanovených kritérií.

Využijeme hodnotiace myslenie, vyberáme najlepšie nápady na ich

ďalšie spracovanie a rozvíjame diskusiu.

Sústredíme sa na to, ako sa dajú nápady uskutočniť a nehľadáme

dôvody, prečo sa nápad uskutočniť nedá.



CVIČENIE
BRAINSTORMING

Definovanie otázky témy brainstormingu:

• Čo pomáha byť učiteľovi kreatívnym vo

vyučovaní?

• Ako sa stať moderným učiteľom?

• Čím motivovať žiakov k doučovaniu?

• Iný návrh otázky k téme, k hľadaniu

riešení?



REFLEXIA K 
CVIČENIU

OPAKOVANIE A REFLEXIA K BLOKU I.

Ako využijem získané poznatky a 
cvičenia v doučovaní?



KOMUNIKÁCIA

TEÓRIA

• Komunikácia, komunikačný proces, chyby 
komunikácie, komunikačné bariéry

• Verbálna a neverbálna komunikácia (reč 
tela, gestika, mimika, hlas...)

• Verbálne prejavy v komunikácii - správanie

• Kritika – spätná väzba a pristihnutí pri 
úspechu

• Chyby pri vedení rozHovoru - koučovací
prístup



KOMUNIKÁCIA

• základy verbálnej, vokálnej, neverbálnej
komunikácie

• ako odstrániť chyby v komunikácií (verbálna, 
neverbálna, vokálna)

• najväčšie nedostatky pri komunikácií - chyby
komunikácie



Prečo ľudia 
komunikujú 

• Informovať – predať správu, oznámiť, prehlásiť,

• Inštruovať – naviesť, naučiť, dať recept, zasvätiť,

• Presvedčiť - zmení názor, získať niekoho na svoju
stranu, ovplyvniť, zmanipulovať,

• Vyjednať, dohovoriť sa,

• Pobaviť – rozveseliť, rozptýliť.



Priebeh komunikácie

ODOSIELATEĽPRIJÍMATEĽ

VYSIELANIE A PRIJIMANIE
SPRACOVÁVANIE INFORMRÁCIÍ
RUŠIVÉ VPLYVY



PEDAGOGICKÁ KOMUNIKÁCIA

Article - Paidagogos

http://www.paidagogos.net/issues/2010/1/2/article.php


EFEKTÍVNA 
KOMUNIKÁCIA

Smeruje k nájdeniu optimálneho riešenia, 
prijateľného pre obe komunikujúce strany:

• JASNE, S JASNÝM CIEĽOM,
• ZROZUMITEĽNE - PRIORITIZÁCIA,
• POZNATEĽNE, KONKRÉTNE,
• ASERTÍVNE,
• NEZRAŇUJÚCA PARTNERA V KOMUNIKÁCII,
• SPäTNÁ VäZBA.



NEVERBÁLNA 
KOMUNIKÁCIA

• Prebieha na kanáloch, ktoré sú nezávislé na
reči. Všetky neslové informácie o túžbach,
myšlienkach, úvahách, vnútornom prežívaní,
čo o priťahuje alebo odpudzuje.

• Existuje úzka väzba medzi fyziologickými
väzbami a emocionálnymi stavmi-
červenanie, tiky, potenie, zrýchlené
dýchanie, rozšírenie zreníc.

• Neverbálna komunikácia je fylogeneticky a
ontogeneticky staršia - ťažšie sa ovláda
vôľou, ťažšie sa skrýva.



NEVERBÁLNA 
KOMUNIKÁCIA

• Zrakový kontakt – vzájomné pohľady, pohľad bokom, druh pohľadu, 

• Mimika – pohyby očí, úst, tvárové svalstvo, 

• Kinetika – pohyb tela, chôdza,

• Gestika – pohyby rúk,

• Haptika – dotyky podanie ruky, obchytkávanie, 

• Proxemika – miera vzdialenosti, priestor medzi dvoma ľuďmi, 

• Teritorialita – priamo súvisí s proxemikou, priestor a jeho obsadenie,

• Posturológia – polohy tela, držanie rúk, nôh,

• Paralingvistika – zafarbenie hlasu, rýchlosť, sila, plynulosť hlasu,

• Produkcia – účes, úpava, písmo, individualita,

• Chronemika – zaobchádzanie z časom, dochvíľnosť. 

• Artefakty – komunikácia oblečením, 

• Komunikácia mlčaním  - ticho. 



Komunikačné bariéry

Aký postoj zastávaj osoba s ktorou komunikujete? Ako dlho zostáva v 
uvedenom postoji/mení sa jej postoj v komunikácii?

Signalizujú – negatívny postoj/nezáujem

• Odmietanie

• Neístotu

• Nerozhodnosť

• Úzkosť, strach, nedôveru, zníženú sebadôveru, neústupčiovsť,

• Psychickú, fyzickú, sociálne nespokojnosť/nepohodu

• Sebaobrana



DOTÝKAŤ SA 
DOVOLENÉ? 
HAPTIKA

Pozitívne/Negatívne dotyky – objatie, pohladenie, 
položene ruky na ruku, rameno, hlavu, plece/facka, 
štípanec, ťahanie, odstrčenie, tlak na telo, pi podávaní
ruky.

• Kde je vhodné miesto dotyku?

• Aký dlhý má byť dotyk? Aký silný má byť dotyk?

• Priamy dotyk na kožu – priama haptika

• Nepriamy dotyk cez oblečenie – nepriama haptika.



PRAVIDLÁ 
BONTÓNU

• Prvá podáva ruku spoločensky významnejši
a osoba menej významnej.

• Nadradená osoba podradenej .

• Hostiteľ pozvanej osobe .

• Žena mužovi.



VERBÁLNA 
KOMUNIKÁCIA

Verbálna komunikácia je proces prenosu 
oznamov pomocou slov, aj v písomnej forme, 
prostredníctvom médií.

Jej súčasťou je interpersonálna komunikácia. 
Patrí tu hovorová komunikácia (dialóg, 
monológ, diskusia, rozhovor) a tiež
písomná komunikácia.

ZÁKLADOM VERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 
JE ROZHOVOR.



VERBÁLNA 
KOMUNIKÁCIA

• Objem reči
• Plynulosť reči
• Chyby v reči
• Rečová chyba
• Rýchlosť rerči
• Kvalita rreči
• Výška hlasy
• Emočný náboj
• Frázovania
• Farba hlasu
• Pomlky
• Hlsitosť



VERBÁLNE prejavy 
v komunikácii -
SPRÁVANIE

AGRESÍVNE SPRÁVANIE

Neváži si druhých, váži si sám seba.

PASÍVNE SPRÁVANIE

Neváži si seba, ale váži si druhých.

MANIPULATÍVNE SPRÁVANIE

Neváži si seba ani druhých.

ASERTÍVNE SPRÁVANIE

Váži si seba aj druhých.



ZÁSADY 
ÚSPEŠNEJ 
KOMUNIKÁCIE

AKTÍVNE 
POČÚVANIE

• Vyčleň si na počúvanie čas.

• Obmedz kritiku.

• Koncentruj sa na hlavnú myšlienku.

• Buď otvorený/á voči názorom iných.

• Buď pokojný/á a trpezlivý/á.

• Buď tolerantný/á.

• Buď empatický/á.

• Buď pozorný/á voči neverbálnym 
prejavom.

• Neposudzuj, kým komunikácia nie je 
ukončená.
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NEÚSPEŠNÁ 
KOMUNIKÁCIA

• Chyby u odosielateľa – hovorí potichu, zle
artikuluje, hovorí rýchlo, zložito, 
neusporiadane, nedrží očný kontakt.

• Chyby u prijímateľa – nepozornosť, 
roztržitosť, nezáujem, egocentrizmus, 
skákane do reči, nedrží očný kontakt.

• Únava, negatívny vzťah k odosielateľovi
správy.

• Chyby v komunikačnom kanály - rušivé
vplyvy, vonkajšieho prostredia.
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STRES V 
KOMUNIKÁCII

STRES – VNÚTORNÝ TLAK VYPLÝVAJÚCI 
z rôznych podnetov z osobného života, konkrétnej osoby,

alebo situácie.

• spôsobuje emočné napätie, pocit úzkosti, podráždenosti.

• Vznik nervozity, aj zvýšený tlak, bolesť hlavy, potenie sa.

• V tretej úrovni stresu dochádza k blokádam pamäti,

prudkej gestikulácii, agresivite.

PRI NAHROMADENÍ BARIÉR V KOMUNIKÁCII – VZNIKÁ 
KONFLIKT, ten taktiež ovplyvňuje a skresľuje
odovzdávanie informácií.



CVIČENIE 
ABSTRAKTNÉ 
SLOVÁ

Samostatne kreslíme samostatne grafické
asociácie na abstraktné slová. Následne si
porovnáme vzniknuté symboly.

Hľadáme spoločné prvky/symboly.

Nadstavba cvičenia: Ak nájdeme v skupine
rovnaké či podobné symboly zo spoločných
prvkov každý vytvorí vlastnú kompozíciu farebne.
Následne sa dá z dostupných materiálov diely v
vytvoriť z týchto prvkov objekt.



SLOVÁ AKO 
DOPRAVNÉ
ZNAČKY

PRIESTOR VÝZVA PRAVDA

NÁDEJ PORIADOK OBJATIE

STRETNUTIE DNEŠOK RôZNE



REFLEXIA
K
CVIČENIU

Bolo pre Vás náročné namaľovať 
značku na abstraktné slová?
Našli ste nejaké podobnosti 
u prezentovaných značiek?



Storyteling – povedz 
mi príbeh – práca s 
kartami



PROXEMIKA
PRIESTOROVÁ
DIŠTANCIA

Antropológ. T. E. Hall rozlíšil „4 základné
distančné pásma:

• sexuálna/nekomfortná (-5 až 15cm),

• intímna sféra (15 až 44 cm),

• osobná sféra (45 – 120 cm),

• spoločenská sféra (1,2 m až 3,5 m),

• verejná sféra (3,6 m a viac – do 8 m.

Pojem proxemický tanec je neustále
približovanie a vzďaľovanie sa.



PROXEMICKA
TIP NA KNIHU

• AKO TO MÁTE VO VZŤAHU K
VZDIALENOSTIAM VY?

Tajná řeč těla (David Lewis) | Martinus

Manipulatívna rétorika | Knihy Grada
Kniha: Zakázaná rétorika (Gloria Beck) | Martinus

https://www.martinus.sk/?uItem=585141
https://www.grada.sk/manipulativna-retorika-11282/
https://www.martinus.sk/?uItem=32007


ROZHOVOR  -
úvod, jadro, 
záver a čo 
ďalej? 

• Kontaktná fáza.

• Pozdrav/oslovenie/podanie ruky/Ice break?

• Predstavenie seba/spoločnosti.

• Vyjasnenie postupu stretnutia.

• Dohoda o dĺžke trvania stretnutia.

• Dohoda o cieli stretnutia.

• Neformálny rozhovor – uvoľňovanie napätia.

• Usmernenie rozhovoru na jeho dôvod – obchod, návšteva...

• Priebeh rozhovoru – analytická časť, argumentačná časť, 
rozhodovacia.

• Záver – ukončenie rozhovoru – dohoda/ďalšie kroky.

• Reflexia k rozhovoru.

• Splnenie sľubov z rozhovoru/opätovný kontakt.



Chyby vo 
vedení 
rozhovoru

• príliš autoritatívne zaobchádzanie s dieťaťom 
alebo dospelým,

• príliš „dôverné“ kamarátske zaobchádzanie 

s dieťaťom alebo jeho rodičom,

• rýchle striedanie otázok a odpovedí,

• nepripravenosť rozhovoru,

• zabiehanie dopredu, predčasné závery,

• netrpezlivosť – nepozornosť pri počúvaní,

• mpulzívnosť – prerušovanie odpovedajúceho 
a zadanie ďalšej otázky,

• nechuť počúvať druhého,

• zbytočná emocionálnosť.



Princípy 
efektívnej 
komunikácie

• uvedomenie si vlastných pocitov, ktoré ovplyvňujú nás a našu 
komunikáciu,

• tolerancia pocitov iných, aj keď sú odlišné od našich,

• objektívnosť kódovania a dekódovania informácií, nezávislá na pocitoch 
odosielateľa alebo prijímateľa informácie,

• objektívnosť vyhodnotenia komunikácie,

• uvedomenie si zodpovednosti za priebeh komunikácie či už na strane 
odosielateľa alebo prijímateľa informácie,

• vedome vytváranie spätnej väzby pri každej komunikácií,

• poskytovanie úplných a kvalitných informácií,

• uvedomenie si nedokonalosti komunikácie a snaha o elimináciu prvkov 
nedokonalosti pri komunikácií,

• vytváranie klímy vzájomnej dôvery medzi účastníkmi komunikácie,

• aktívne počúvanie prenášaných informácií,

• akceptovanie informácií zo strany prijímateľa informácie



A ešte pár 
zásad... 

• Vyjadrovať sa presne.

• V prvej osobe.

• Pozitívne naladenie, otázky, 
preformulovávanie negácií,

• Oslovenie menom, očný kontakt, 

• Vyjadrovanie súhlasu, podpora, zrkadlenie, 

• Pokyny bez podmieňovacieho spôsobu, 

• Pozor na viacnásobné otázky a otázku PREČO 
a spojenie Áno, ale...



ZÁKLADNÉ 
PRÁVO 
ASERTIVITY

Autorom asertívnej komunikačnej metódy je
Američan Andrew Salter, ktorý tento pojem použil
prvý raz v roku 1949. Učil spontánnym reakciám,
primeranému prejavu emócií, primeranému
vyjadreniu prianí a požiadaviek, umeniu trvať na
svojich požiadavkách a tiež schopnosti povedať "nie".

BYŤ SÁM SEBE/SAMA SEBE KONEČNÝM 
POSUDZOVATEĽOM SVOJHO SPRÁVANIA. 
NEOBHAJOVAŤ SA ZBYTOČNE PRED DRUHÝMI.

PRIZNANIE PRÁVA ROBIŤ CHYBY. NEMAŤ POCITU 
MENEJCENNOSTI.

OSLABENIE ÚTOČNEJ TENDENCIE KRRITIKA.

PRÍLEŽITOSŤ NA KONŠTRUKTÍVNY ROZHOVOR.



ASERTÍVNE 
TECHNIKY V 
KOMUNIKÁCII

• VENTIL – Nechať ventilovať problém – po 
usúdení, nakoľko je užitočné nechať partnera 
vyhovoriť sa,

• IDENTIFIKÁCIA A FORMULÁCIA PROBLÉMU 
- aktívne počúvanie, parafrázovanie,

• KOMUNIKÁCIA BEZ EMÓCIÍ, VECNE –
ASERTÍVNE, napr. nastaviť sa na prijatie 
kritiky, nebrániť sa, nepopierať,

• KĽUD – bez nutnosti reagovať na narážky, 
sarkazmus, iróniu, použiť SEBAOTVORENIE –
popis toho ako sa cítim keď mi to hovoríte, 
pristúpenie na KOMPROMIS – čo možno 
riešiť tu a teraz. 



KOUČ, 
KOUČOVACÍ 
ROZHOVOR

Koučing je nástroj na osobnostný rozvoj, ktorý
preferuje partnerský prístup kouča ku klientovi
v tvorivom procese provokujúcom jeho
premýšľanie ako naplniť svoj osobný a 
profesionálny potenciál. Jedným zo silných
nástrojov koučingu je aj vizualizácia.

Kouč je človek, ktorý získal odborné vzdelanie
a nadobudol praxe s vedením koučovacieho
rozhovoru



KOUČOVACÍ 
PRÍSTUP AKO 
ÚČINNÝ 
NÁSTROJ 

Zameriavať sa viac na budúcnosť než na 
skúmanie minulosti

• Ako by si to, čo si sa naučil, najlepšie 
využil pri ďalších 
projektoch/stretnutiach/obchodných 
jednaniach ?

• Čo z toho ti najviac pomáha byť takým, 
akým chceš byť?



KOUČOVACÍ 
PRÍSTUP

Lepšie poznať a chápať seba samého

• Čo si si uvedomil, čo si pochopil, čo si 
objavil u seba samého?

• Čo potrebuješ viac rozvinúť? Ktorou oblasťou 
by si chcel začať?



KOUČOVACÍ 
PRÍSTUP

• Ak by si to zvládol/la, čo by sa zmenilo 
v tvojom živote?

• Čo všetko by si pre to mohol/la urobiť? 

• Čo urobíš ako prvé? 

• Ak by si nepozeral/a na obmedzenia, ako by 
si to urobil/a? 

• Predstav si ideálny výsledok, ako by vyzeral? 

A čo ešte?



Inšpiratívne otázky na ceste k cieľu? 



4 UŠI –
ZLOŽKY 
KOMUNIKÁCIE

• Vecná stránka – FAKTY - počujeme
informáciu, vecný obsah, oznámenie, nič z 
neho pre nás nevyplýva,

• Sebavýpoveď – aktívne, akcia, počujeme
výzvu, prosbu na čin, aktivitu, urobiť niečo,
o čom si myslíme, že druhý chce,

• Vzťah – INFORMÁCIA O VZŤAHU - počujeme
čo druhá strana hovorí o našom vzťahu, 
informáciu berie osobne, počuje výčitku,

• Výzva - počuje situáciu druhého, čítanie
medzi riadkami, hodnotové ucho načúvajúce.



Cvičnie
4 uši

Povedzte jednoduchú vetu napríklad:
Pozdrav. DOBRÉ RÁNO avšak vyskúšajte to s 
rôzbym prízvukom, intonáciou.

Vyslovte vetu :

PASÍVNE – AKTÍVNE – AGRESÍVNE - ASERTÍVNE.

• hlasnosťou, rýchlou reči, so smiechom alebo
náznakom vzdychania, plaču, dychu....
• Identifikujme význam: Čo počujem v prejave? 
(Radosť, úzkosť, trému, smútok, súhlas, výsmech, 
výčitku, istotu/neistotu.... Pohrajte sa s 
významom a obsahom.



REFLEXIA 
K CVIČENIU

Na správu sa pozeráme z týchto 4 hľadísk. Podľa toho na č
o sme práve vyladený. A na základe toho budete reagovať.

• Ktorým uchom si správu vypočujete?

• Neunáhliť sa v interpretácii. Overovať si fakty pred reak
ciou.

• Nevstupovať do konfliktu, predchádzať

nedorozumeniam.

• Prevziať zodpovednosť za svoje správanie a reakcie.

Metakomunikovať.
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Obľúbená činnosť Neobľúbená čnnosť?

Vidíte tú činnosť ako film alebo
obraz?

Vidíte ju čiernobielo alebo farebné?

Obrysy sú ostré alebo neostré?

Ste uprostred diania alebo z 
pohľadu pozorovateľa?

Je to svetlé alebo tmavé?

Je to blízko alebo ďaleko?

Počujete niečo alebo je ticho?

Hovoríte niečo alebo je ticho?

Je tempo pomalé alebo rýchle?

Cítite ťažobu alebo ľahkosť?

Tvrdosť alebo mäkkosť?

Teplo alebo chlad?
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• Porovnajte svoje odpovede v oboch
stĺpcoch.
• Nájdite u obľúbenej činnosti bod, kde je Vaša
odpoveď odlišná
• od neobľúbenej činnosti.

• Pokúste sa znovu prejsť svoju NEOBĽÚBENÚ 
ČINNOSŤ, avšak
• Zmeňte zmyslový vnem. Vizualizujte si
rovnaký ako u svojej
• OBĽÚBENEJ ČINNOSTI.

• Preskúmajte, či vnímate rozdiel, čo sa deje s 
Vaším postojom k nepríjemnej činnosti.
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REFLEXIA K 
CVIČENIU

OPAKOVANIE A REFLEXIA K BLOKU II.

Ako využijem získané poznatky a 
cvičenia v doučovaní?



KONFLIKY
• Riešenie konfliktov – ako riešim konflikty

• Zóny vplyvu a zóny záujmu

• Práca so skupinou/individuálna práca



KOMFORTNÁ ZÓNA
omfortná 
zóna predstavuje pocit 
pohodlia a bezpečia, ktorý 
sme si vytvorili v 
našej mysli. Svet istoty a 
pokoja, do ktorého patria 
nielen ľudia, ale aj záujmy 
a činnosti, ktoré 
radi vykonávame.

V podstate každá úloha, vyžaduje, aby ľudia
vystúpili zo svojich pohodlných -

KOMFORTNÝCH zón.

Komfortná zóna predstavuje pocit pohodlia a
bezpečia, ktorý sme si vytvorili v našej mysli. Svet
istoty a pokoja, do ktorého patria nielen ľudia,
ale aj záujmy a činnosti, ktoré radi vykonávame.



KOMFORTNÁ
ZÓNA

AKO to môže pri novovytvorenej skupine vyzerať PRED 
WORKSHOPOM vyzerať?

• ŹIADNA/SLABÁ KOMUNIKÁCIA – chýbajú rozhovory, 
žiadne rozhovory,

• ZLÝ OČNÝ KONTAKT – ŽIADNY OČNÝ KONTAKT – vyhýbanie 
sa pohľadom,

• NECHUŤ K FYZICKÉMU KONTAKTU – odťahovanie sa, 
„opieranie sa o stenu“

• POSTÁVANIE v kúte, v izolácii, introvertní účastníci, 
„diváci“, 

• NEDOSTATOK INICIATÍVY,

• NEDOSTATOK dôvery v proces, lektora, skupinu, obsah 
vzdelávania

• NEDOSTATOK ENERGIE.



Poznanie svojej zóny 
vplyvu a záujmu

Ovládam 
Záujem

Zóna komfortu/
viem ovplyvniť

Zóna vplyvu JA – Zóna komfortu, ovládam, 
viem ovplyvniť.

Zóna záujmu – ONI

Zóna odmietnutia – Zóna mystická –
Neviem ovplyvniť



CVIČENIA K 
TÉME 
KOMUNIKÁCIA 

• Cvičenie: Test riešenia konfliktov – stratégie – poznaj sám seba

• Cvičenie: Zázračná krajina - nájdenie zázračného predmetu na 
problém - imaginácia



JA V KONFLIKTE

Som príliš agresívny/a alebo príliš slabý/á,  keď čelím konfliktu?

Potrebujem viac znalostí alebo praxe v riadení hnevu alebo asertivity??

JA – TY 

JA – TY                       JA - TY

JA - TY 

AGRESIVITA
PASIVITA

MANIPULÁCIA
ASERTIVITA 



Thomas –
Kilmannov 
dotazník 
riešenia 
konfliktov

• Psychológovia Ralph Kilmann a Kenneth 
Thomas vyvinuli svoj model riešenia konfliktov na 
začiatku 70. rokov a podľa Kilmann Diagnostics ho 
zverejnili ako súčasť výcvikového programu na 
riešenie konfliktov. TKI pozostáva z dotazníka s 
vlastným hodnotením s 30 pármi otázok. Pomáha 
hodnotiť tých, ktorí naň reagujú, a navrhuje, aké 
spôsoby by sa mohli zmeniť, aby zodpovedali danej 
situácii.

• Spôsoby, ktorými sa konflikty nevyriešia a ktorým 
by sme sa mali vyhnúť: Súperenie, Vyhýbanie sa, 
Navyknutie si

• Spôsoby, ktoré nám pomôžu vyriešiť konflikty: 
Spolupráca, Kompromis



Thomas – Kilmannov dotazník riešenia konfliktov

Súperenie: 3A, 6B, 8A, 9B, 10A, 13B, 14B, 16B, 17A, 22B, 25A, 28A
Spolupráca: 2B, 5A, 8B, 11A, 19A, 20A, 21B, 23A, 26B, 28B, 30B

Kompromis: 2A, 4A, 7B, 10B, 12B, 13A, 18B, 20B, 22A, 24B, 26A, 29A
Vyhýbanie sa: 1A, 5B, 6A, 7A,9A, 12A,15B, 19B, 23B, 27A, 29B

Prispôsobenie sa: 1B, 3B, 4B, 11B, 15A, 16A, 18A, 21A, 25B, 27B,30A



ORIENTAČNÉ NORMY KILLMANOV DOTAZNÍK



REFLEXIA K 
CVIČENIU

OPAKOVANIE A REFLEXIA K BLOKU III.

Ako využijem získané poznatky a 
cvičenia v doučovaní?



Pomôcky 
inšpirácie, 
skúsenosti

• Icebreaky

• Energizery

• IKT a online weby na vytváranie pomôcok

• Nástenka cieľov – vizualizácia

• Inšpirácie – ako si pripraviť pomôcky/plagáty/krížovky (GIMP, 
KAHOOT, MENTIMETER, KRÍŽOVKY, MYŠLIENKOVÉ MAPY....)

• Koláže, karty emócií, koleso motivácie....



ICEBREAKERY 
– LÁMAČE 
ĽADOV

A
ENERGIZÉRY.

Aktivity, ktoré doslovne rúcajú určité bariéry 
medzi účastníkmi podujatí, školení, 
workshopov, tímov. Uvoľňuje sa nálada a 
atmosféra pre následnú spoločnú 
prácu/školenie. Icebreaker sa dá dokonca 
použiť aj počas školenia alebo po obede, keď 
má funkciu rozptýlenia a zastavenia stagnácie 
energetickej pozornosti účastníkov –
Energizer.



AKÉ 
POZNÁME 
ICEBREAKERY 
– LÁMAČE 
ĽADOV? 

NA OTVORENIE PODUJATIA A ZÁROVEŇ: 

• dozvedieť sa niečo o sebe, spoznať 
ostatných, 

• prezradiť niečo zábavné, 

AKTIVIZUJÚCE s cieľom:

• rozhýbať sa, „rozpohybovať“ statickú 
skupinu/účastníkov, prebrať z letargie, pred 
pokračovaním ďalšieho vzdelávania, zábavné 
aktivity.

BUDOVANIE TÍMU: 

• tímová hra.



PRVÁ 
INŠPIRÁCIA:  
Už ste 
niekedy? 

Táto aktivita dáva výbornú príležitosť preskúmať 
bohatú minulosť účastníkov skupiny.

Aktivita je vhodná do veľkej skupiny.

Účastníci stoja v kruhu. Lektor vysvetlí, že bude
hovoriť rôzne veci, ktoré sa môžu alebo nemusia
vzťahovať na členov skupiny. Ak sa to čo povie týka
konkrétneho účastníka, ten vojde do stredu kruhu,
poskočí a „tľapne“ si s ostatnými, ktorých sa to týka
tiež a sú v strede kruhu. Potom sa vrátia späť na
pôvodné miesta. Otázky, ktoré kladie lektor môžu byť
náhodné ale môžu byť aj presné zamerané podľa
cieľovej skupiny. Príklady otázok:

Už si sa niekedy vyšplhal na najvyšší kopec v okolí?, 
Už si niekedy žil v zahraničí dlhšie ako rok?, Už si 
niekedy vydržal bez sprchy dva týždne? a podobne.



ALTERNATÍVA 
OTÁZOK PRE 
ŽIAKOV

• Už si niekedy ...

• ......urobil/a  naraz 10 klikov?

• ......hrali hru na počítači dlhšie ako dve hodiny? 

• ......Pripravoval/a raňajky pre seba/celú rodinu? 

• ..... Si si pomáhal/a pri vypracovaní úloh „googlením“?

• ..... Sledoval/a vyučovanie  a zároveň si si vypla kameru?

• ..... Sledoval vyučovanie s domácim miláčikom? Psom? (mačkou...)

• ..... Nestihol/la zaslať načas vypracované úlohy? 

• ..... Počas obdobia dištančného vyučovania doma prečítal/a knihu? 2, 3,....

• ....  Počas obdobia dištančného vyučovania pokračoval/a v navštevovaní krúžkov on-line? 

• .... Udržiavali kontakt so spolužiakmi telefonicky? SMSkami?  Mailom? 

• ..... triedite doma odpad, chováte doma domáce zviera, žili ste dlhší čas mimo vlasti, čítate 
denne noviny, sledujete v nedeľu rozprávky, máte radi školu, zapojili ste sa do karaoke, vyhrali 
ste niekedy niečo, boli ste v opere,  a pod.



DRUHÁ 
INŠPIRÁCIA:  
Predstavujem 
Vám

• Predstav toho druhého”  aktivita pre dvojice. Každá 
dvojica má 2 až 4 minúty na krátky rozhovor medzi 
sebou, počas ktorého by sa mali čo najviac spoznať 
a dozvedieť sa o sebe čo najviac informácií.

• Následne bude mať každý za úlohu v jednej minúte 
predstaviť toho druhého na základe informácií, ktoré 
sa dozvedel počas rozhovoru. Doplňujúca otázka v 
rámci rozhovoru dvojíc môže byť otázka na to 

Čo účastník nikdy v živote neskúsil? 

Alternatíva POZITÍVNE CHVÁLENIE – dvaja sa 
rozprávajú o treťom s uznaním a pochvalne. 



Zamyslenia k 
aktivite

• Prečo ľudia vyhľadávajú ľudí, ktorých poznajú 
častejšie, ako tých, ktorých nepoznajú? 

• Keď premýšľate o svojich vlastných 
skúsenostiach, popíšte čas, keď ste sa zámerne 
rozhodli vyhľadajte niekoho, koho ste nepoznali 
alebo s ním nemáte nič spoločné.

• Ako sa Vám hľadali pochvalné slová? Aké to bolo 
počúvať o sebe? Odhadli/Poznajú účastníci Vaše 
silné stránky? 

• Ako sa Vám darilo zisťovať čo druhý človek ešte 
neskúsil? 

• Aké otázky ste dávali na zistenie záujmov 
účastníkov?



TRETIA 
INŠPIRÁCIA:
Lyžiar

Aktivita pre neobmedzený počet účastníkov,

ktorí stoja v kruhu.

Každý z účastníkov sa stáva svetovým šampiónom 
v lyžovaní. Čaká nás závod v obrovskom slalome. V 
prvom kole sme mal najlepší čas. Dokážeme 
dotiahnuť závod do víťazstva? ÁNO.

Nasadíme si okuliare, pripravíme sa, pozor, 
ŠTART. Vedúci hry/lektor naznačuje, komentuje a 
predikuje prekážky, účastníci opakujú po ňom 
adekvátne pohyby.



• PREKÁŽKA ZĽAVA – otočenie tela a lyží doľava,

• PREKÁŽKA SPRAVA – otočenie tela a lyží doprava,

• JEDNODUCHÝ BUBON - výskok,

• DVOJITÝ BUBON – dvakrát výskok na mieste,

• NÁJAZD NA MOSTÍK – ruky k telu, ohnutie tela,

• PLNÝ ZJAZD – predkloníme sa, skok, nohy na široko, skok, nohy k sebe,

• NÁJAZD NA ĽAD – brzdíme,

• PRÍCHOD DO CIEĽA - UVOĽNENIE- NOHY, RUKY, SVALY, KRK... Kývanie na tribúny, zvíťazili sme.

• ALTERNATÍVA – KONSKÉ DOSTIHY



HĽADANIE PODOBNOSTÍ - ČO MÁME SPOLOČNÉ? 

Vytvorte priestor pre ľudí, vytvorte skupiny, dvojice a nechajte ich, aby
zistili, čo majú spoločné, spolu so zaujímavými vlastnosťami, ktoré sú
jedinečné pre osobu v skupine.

Tento ľadoborec podporuje jednotu, keď vedie ľudí k tomu, aby si
uvedomili, že majú so svojimi rovesníkmi spoločnú reč, ako by si mohli
uvedomovať.

Dobré hry na rozbíjanie ľadu skvele spájajú ľudí. Keď si ľudia uvedomia
svoje vlastné jedinečné vlastnosti, môžu tiež pomôcť ľuďom cítiť sa
oprávnení ponúknuť skupine niečo jedinečné.



AKÉ 
PODMIENKY 
MÁ SPLNIŤ 
ICE 
BREAKER?

• Zábavný - poskytnúť druh zábavy objavenej pri 
vykonávaní činnosti podľa zadania;

• Neohrozujúci - všetko sa deje v zóne pohodlia vašej 
skupiny;

• Vysoko interaktívny - dostatok príležitostí na to, aby sa 
ľudia mohli zmiešať a zdieľať s ostatnými;

• Jednoduché a ľahko pochopiteľné - rýchle a ľahké 
vysvetlenie; 

• Orientované na úspech - zamerajte sa na skupinové 
úspechy a hodnotu.



HĽADANIE PODOBNOSTÍ

Určený pre menšiu skupinku: max. 5 – 6 ľudí 

Pomôcky: 

• plagát s nakresleným stromom dostatočne veľkým pre spoločnú prácu

• lístočky v tvare listu, lepidlo – (lepiace papieriky),

• Fixky.

Každý z účastníkov aktivity dostane niekoľko lístočkov, náhodným výberom si zvolí partnera, s
ktorým začína. (alternatíva – lektor účastníkov rozpočíta).

Ich úlohou je nájsť nejakú spoločnú vlastnosť, záľubu, názor a zapísať ju na lístok, ktorý prilepia
na strom. Potom si nájdu inú dvojicu, ktorej sa predstavia a vytvoria novú dvojicu. V rámci nej sa
opäť snažia nájsť spoločné vlastnosti, názory, zážitky a podobne. Každý z účastníkov by sa mal
snažiť vytvoriť dvojice so všetkými účastníkmi aktivity.

Úlohu uviesť otázkami, ktoré môžu byť nápomocné pri zisťovaní odpovedí.

SPOLOČNÝ STROM



STROM

Aktivita v externom prostredí, kde sa nachádzajú stromy. 

Lektor potrebuje šatky na zaviazanie očí. 

Lektor rozdelí účastníkov do dvojíc. 

Jeden z dvojice bude mať zaviazané oči. Druhý z dvojice ho 
buď naviguje alebo vedie (závisí od miery dôvery) k stromu. 

Keď je „slepá“ osoba pri strome chytí ho, snaží sa 
zapamätať podľa hmatu jeho tvar. Potom je „slepá“ osoba 
zavedená na miesto, kde aktivitu začala.

Šatku si dá dole a má za úlohu pokúsiť sa nájsť strom, ktorý 
predtým spoznávala hmatom. Niekedy sa stane, že „slepá“ 
osoba si potrebuje ešte niekoľko krát na slepo svoj strom 
opäť spoznať. 

Silná zážitková metóda. (Alternatíva navrhovaná pre 
prácu v triede – hmatové pexeso.)



Vytvorenie inšpirácie – zdieľanie skúseností ZUŠ 

II. Vytvorenie A4 inšpirácie o FOTOGRAFII. Tak napr. zistili že prvé foto vzniklo v roku 1826. 
Kombinácia text a foto. 

III. Zaslane zadania s vysvetlením čo sa bude robiť: Odfotografovať čokoľvek doma, použiť
MAKRO. Plus tri príklady fotografií. (ostrosť a rozmazanie).

IV. Výsledky: hodina s fotografiami žiakov. Zdrojom zábavy bolo hádanie toho čo je na 
fotografii. Hodnotenie zvládnutia zadania. 

I. Vytvorenie výstavy makro fotografie.

„Na výstave som bola iba ja (učiteľka SŠ, a kurátorka ...žiakov som mala online 

cez mobil). Inšpiráciou bol výstavy: Planéta K pustá – makro KAPUSTY 

Poskytnuté materiály: 
ZUŠ Partizánske – p. Sylvia 
ŠUŇALOVÁ



PRÁCA SO SKICÁROM 



Plagát – Martin Benka – práca s  GIMP-om

GIMP - GNU Image Manipulation Program

GIMP znamená GNU Image Manipulation
Program
Je považovaný za najlepší slobodný
grafický nástroj na úpravu a tvorbu
rastrovej grafiky. Je možné ho použiť na
tvorbu plagátov, pozvánok, webových
grafík, či webových (pohyblivých)
animácií.
Podporuje širokú škálu formátov, z
najznámejších je to JPG, PNG, GIF, TIFF,
BMP, používa vlastný formát XCF. V Gimpe
viete pracovať aj so súbormi PSD (Adobe
Photoshop) a viete ich aj do tohto
formátu exportovať
K dispozícii manuál v SLJ aj tutoriály: 🎨
How to use GIMP - Beginner Tutorial -
YouTube

https://www.gimp.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LX-S1CX1HUI


VOĽNE DOSTUPNÉ GRAFICKÉ PROGRAMY/webové 
platformy/PROGRAMY NA ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ

GIMP

Pic Monkedy

Photo Filtre

Pixlr

Paint.Net

Canva

Adobe Illustratorr, Photoshop

Picassa

Corell Draw

Sketech

5 najlepších grafických programov, ktoré sú zadarmo (startitup.sk)

https://www.startitup.sk/5-najlepsich-grafickych-programov-ktore-su-zadarmo/


Silná otázka  PREČO? Myšlienkové mapy
•Coggle
•Popplet
•Bubbl.us
•MindMup
•iMindMap

https://www.mindmeister.com/

https://coggle.it/
http://popplet.com/
https://bubbl.us/
https://www.mindmup.com/
http://www.myslenkove-mapy.cz/osobni-rozvoj/recenze/imindmap-hd-nastroj-pro-tvorbu-myslenkovych-map-od-tonyho-buzana/


Kahoot – nástroj na vytváranie ankiet, 
hlasovania



Mentimeter – nástroj na vytváranie kvízov



PRIPOJENIE SA (účasť)  A OBSAH
„Connection before content“ 

Pripojenie pred obsahom je princíp, ktorý by mal prebiehať vo všetkom, čo robíme. 

Môže sa vzťahovať na stretnutia, projekty, rozhovory, e-mailovú korešpondenciu, prezentácie a ďalšie
aktivity skupiny ľudí.

Každé stretnutie, každý proces, každý vzdelávací program musí najskôr spojiť ľudí. 
V opačnom prípade sa obsah nepodarí naplniť, doručiť, vysvetliť, aktivizovať, zapojiť-



AK VYBERÁM ICE BREAKER NA ČO MUSÍM MYSLIEŤ?

• Urobil som všetko pre to, aby som pripravil svoju skupinu - emocionálne 
i fyzicky, aby zažila úspech? (splnila úlohu?) bavila sa? 

• Vedia, do čoho idú, a prečo?“
Ak nie je potrebné uviesť aktivitu krátkym úvodným slovom.

• Predstavil/a  som túto aktivitu tým najpríťažlivejším a inkluzívnym 
spôsobom?

• Poskytnite možnosti pre ľudí, aby mohli dosiahnuť úroveň účasti, ktorá je pre 
nich pohodlná.



Pomôžme 
účastníkom  
prekonať 
obavy – ak sa 
skupina 
nepozná

• Potenciálny problém je, že sa účastníci sa nechcú aktívne hlásiť ako 
prvý do aktivít. Preto ich treba buď náhodne vyvolávať, alebo ísť 
po poradí. Ideálne je mať k dispozícii napríklad loptu, ktorú si 
účastníci medzi sebou hádžu, čo oživí interakciu.

• Takisto je dobré, keď prednášajúci na úvod povie potrebné informácie 
o sebe, aby mali účastníci školenia príklad, čo sa od nich vyžaduje.

• Žiadosť o pomoc dobrovoľníkov je súčasťou zábavy. Je to 
dobrodružstvo, najmä ak im vopred nevedia čo budú robiť. Okrem 
toho je dobré občas sa podeliť „o svetlo reflektorov.“

• Váš príklad inšpiruje vašu skupinu, aby sa bavila a riskovala tiež. 
Prirodzene, sú chvíle, keď musíte ustúpiť a nechať svoju skupinu hrať 
a učiť sa na vlastnú päsť.



TIPY NA RIADENIE AKTIVITY

Ak musíte (alebo chcete) prezentovať aktivitu spôsobom vylučovania 
účastníkov, hľadajte spôsoby, ako aktívne zapojiť tých, ktorí sú vylúčení, ich 
zapojením do novej úlohy: ÚLOHA POZOROVATEĽA, KOMENTÁTORA, 
ZAPISOVATEĽA.

Vždy pozývajte účastníkov, aby sa priblížili k vám, prinúťte ich, aby sa trochu zhromaždili. Typické 
usporiadanie pri aktivitách je POLKRUH – KRUH.

PRÁCA S HLASOM - Skúste hovoriť trochu tichšie, to často zaberie. Vaša skupina sa bude musieť 
zhromaždiť bližšie Vás počula

Pozor na veľkú skupinu príliš nadšených detí, keď vy stojíte v kruhu, a poprosíte ich aby urobili pár 
krokov do stredu smerom k Vám - skôr ako sa nazdáte, budete pod najväčšou hromadou detí☺



ZÁZRAČNÝ PREDMET

– storytelling – artefiletická aktivita. Vedením v príbehu, ktorý rozpráva 
lektor/učiteľ si účastník vyberie „svoj predmet “ na problém, ktorý ho 
trápi. Predmet je vhodné následne reálne vytvoriť (použijeme dostupné 
zdroje: pastelky, papiere, kreatívny materiál – noviny, prírodniny). 

Aktivita je ukončená rozhovorom o vytvorených predmetoch v bezpečnom 
prostredí v kruhu spolužiakov.



JA VIDÍM, TY 
KRESLÍŠ, JA 
PÍŠEM

Aktivita pre trojice s inšpiratívnymi 
kartami/obrázkami, kreslením a tvorením slov.

• PRVÝ ČELN SKUPINY SI VYBERIE KARTU S 
OBRÁZKOM

• PRVÝ ČLEN SKUPINY SI KARTU PREZRIE A OPÍŠE 
OBRÁZOK DRUHÉMU ČLENOVI TÍMU, NESMIE MU 
OBRÁZOK MU UKÁZAŤ

• DRUHÝ ČLEN PODĽA POKYNOV NAKRESLÍ OBRÁZOK 
A SVOJ OBRÁZOK POSUNIE SVOJU PRÁCU TRETIEMU 
ČELNOVI TÍMU

• TRETÍ ČLEN TÍMU POPÍŠE ČO VIDÍ NA OBRÁZKU.





TIPY NA 
RIADENIE 
AKTIVITY

• Väčšina aktivít na tímovú prácu alebo na upevnenie tímového 
ducha je zážitkového charakteru. 

• Neodmysliteľnou súčasťou tohto typu aktivít je správne 
uzavretie aktivity, ktorá sa v rôznych zdrojoch nazýva odlišne: 

• hodnotenie,  diskusia,  debreefing,  review. 

• Nech už túto fázu nazveme akokoľvek, je nesmierne dôležitá a 
bez nej je aktivita nekompletná, výsledky chaotické a nejasné. V 
tejto časti školiteľ/vedúci aktivity analyzuje s účastníkmi 
skúsenosť, ktorú práve získali s cieľom poukázať práve na tie 
prvky, ktoré boli z hľadiska procesu aktivity pre rozvoj účastníkov 
dôležitejšie. 

• Vedúci aktivity musí veľmi opatrne narábať so závermi –
najideálnejšie je, ak účastníci sami zadefinujú závery a výsledky. 
Poskytnúť účastníkom dostatok času na spracovanie aktivity a 
odpútanie sa od úlohy, ktorú ten ktorý hráč zastával, je 
neodmysliteľnou súčasťou zážitkových aktivít. 





REFLEXIA K 
CVIČENIU

OPAKOVANIE A REFLEXIA K BLOKU IV.

Ako využijem získané poznatky a 
cvičenia v doučovaní?



REFLEXIA
K TÉMAM A 
CVIČENIAM
I. - IV.

I. JAOSOBNOSŤ A ODBORNOSŤ, VÝKON

A MOTIVÁCIA DOUČOVATEĽA,

II. KOMUNIKÁCIA,

III. KONFILIKT,

IV. Pomôcky, inšpirácie, skúsenosti

Ako využijem získané poznatky a 
cvičenia v doučovaní?



ĎAKUJEM VÁM ZA POZORNOSŤ.


